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OD PÁDU K POTOPĚ (GN 5,1–32) 

Pamatuj na Ježíše Krista původem z rodu Davidova 
 

Dneska si ukážeme, k čemu jsou nám rodokmeny dobré, co můžeme 

vykopat z toho našeho a kam nás tento rodokmen vede – k synovi, jehož 

jméno, je „Odpočinutí“ a skrze něj k Pánu Ježíši Kristu. 
 

Text Písma – Genesis 5,1–32 ČEP: 
1Toto je výčet rodopisu Adamova: V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. 

2Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je 
Člověk). 3Ve věku sto třiceti let zplodil Adam syna ke své podobě, podle svého obrazu, a dal 

mu jméno Šét. 4Po zplození Šéta žil Adam ještě osm set let a zplodil syny a dcery. 5Všech 
dnů Adamova života bylo devět set třicet let, a umřel. 6Ve věku sto pěti let zplodil Šét Enóše. 
7Po zplození Enóše žil Šét osm set sedm let a zplodil syny a dcery. 8Všech dnů Šétových bylo 
devět set dvanáct let, a umřel. 9Ve věku devadesáti let zplodil Enóš Kénana. 10Po zplození 
Kénana žil Enóš osm set patnáct let a zplodil syny a dcery. 11Všech dnů Enóšových bylo 

devět set pět let, a umřel. 12Ve věku sedmdesáti let zplodil Kénan Mahalalela. 13Po zplození 
Mahalalela žil Kénan osm set čtyřicet let a zplodil syny a dcery. 14Všech dnů Kénanových 
bylo devět set deset let, a umřel. 15Ve věku šedesáti pěti let zplodil Mahalalel Jereda. 16Po 

zplození Jereda žil Mahalalel osm set třicet let a zplodil syny a dcery. 17Všech dnů 
Mahalalelových bylo osm set devadesát pět let, a umřel. 18Ve věku sto šedesáti dvou let 

zplodil Jered Henocha. 19Po zplození Henocha žil Jered osm set let a zplodil syny a dcery. 
20Všech dnů Jeredových bylo devět set šedesát dvě léta, a umřel. 21Ve věku šedesáti pěti let 

zplodil Henoch Metúšelacha. 22A chodil Henoch s Bohem po zplození Metúšelacha tři sta let 
a zplodil syny a dcery. 23Všech dnů Henochových bylo tři sta šedesát pět let. 24I chodil 

Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. 25Ve věku sto osmdesáti sedmi let zplodil 
Metúšelach Lámecha. 26Po zplození Lámecha žil Metúšelach sedm set osmdesát dvě léta a 

zplodil syny a dcery. 27Všech dnů Metúšelachových bylo devět set šedesát devět let, a umřel. 
28Ve věku sto osmdesáti dvou let zplodil Lámech syna. 29Dal mu jméno Noe (to je 

Odpočinutí). Řekl: „Ten nám dá potěšení a odpočinutí od naší práce a od námahy našich 
rukou, kterou nám přináší země prokletá Hospodinem.“ 30Po zplození Noeho žil Lámech pět 

set devadesát pět let a zplodil syny a dcery. 31Všech dnů Lámechových bylo sedm set 
sedmdesát sedm let, a umřel. 32Když bylo Noemu pět set let, zplodil Noe Šéma, Cháma a 

Jefeta. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Jak nás rodokmeny v Bibli učí o Pánu Ježíši Kristu? 

2. Co to znamená „chodit s Bohem“? 

3. Kde může člověk najít skutečné odpočinutí? 
 

 



 

 

RODOKMENY, RODOKMENY … 

 Proč bychom měli číst rodokmeny v Bibli? 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  1Tm 1,4–5; Tt 3,9; 2Tm 3,16–17 

I. PROČ RODOKMENY? 

 Co se můžeme z rodokmenů naučit? 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Biblické odkazy:  

  Lk 3,36–38; Mt 1,1–16; 2Tm 2,8; Da 7,13; Gn 10,25;  
 

II. HENOCH CHODIL S BOHEM 

 Jak může křesťan chodit s Bohem jako Henoch? 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  1K 15,54–55; Žd 11,5; 1Pa 1,3; Lk 3,37; Mk 1,35; J 5,24;  



 

 

III. SYN JMÉNEM „ODPOČINUTÍ“ 

 V čem je Noe předobrazem Pána Ježíše? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  2Pt 2,5; Žd 11,7; Iz 9,5; 1Pa 22,9–10; Mt 11,28; Ga 4,4–5; 
 

  

 

 
   AKLÉ, AKTA, ANOA, ANTI, 

BARVIČKA, BIRET, BIŽU, ČEPY, 

ČESNEK, DEPA, ELÁN, FERMAN, 

HADR, HOUSENKY, HRON, HUTĚ, 

KANA, KOZA, KTERÁ, LIBA, 

NEROZBOŘIT, NOVOROZENĚ, 

OBĚH, OBRAT, ODRAZ, OTEKLINA, 

POBOČKA, POETA, POKRM, POTUPY, 

PROTEIN, PRYŽE, SKULINA, SLIZ, 

STOA, STRŽE, ŠKARPA, ŠRAM, ŠVÁB, 

TABU, TŮNĚ, VOÁLEK 

Osmisměrka 

Tajenka 2Pt 2,5 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Čtvrtek 1900 Modlitby za Lotsiho a Renatu a Kristýnku, za Petra. 

 Modlitby za naší zem: vláda, spravedlnost, školství, bezpečnost. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

 

 

 
 

Závěrečná píseň: Díky za tvůj kříž 

Díky za Tvůj kříž, jenž nás vykoupil, když ses nám vydal cele do rukou, ó, Pane, 

náš, ó, Pane, náš. 

 Naše skutky zlé Tys nám odpustil, přikryl krví svou, na vše zapomněl. Děkuji, 

děkuji! 

  

Pane, mám Tě rád, vážně, mám Tě rád, stále poznávám, že Ty miluješ nás. 

Hlubokou radostí těšíš srdce mé, ale největší je to, že mohu znát Tvou radost znát. 

  

Pro mé nemoci trpěls, Pane náš. Abys vzal náš strach, lásku vyléváš, ó, Pane náš, 

ó, Pane náš. 

 Skončil úkol Tvůj, Tvé je vítězství. Teď nám dáváš růst, z vody živé pít. Děkuji, 

děkuji. 

 

 

 

 

 

 

Henoch věřil, a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. ‚Nebyl nalezen, 

protože ho Bůh přijal.‘ Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v 

něm Bůh našel zalíbení. 

Židům 11,5      


